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Našice, 29.01.2019. 
 

Bilješke uz obrazac OBVEZE 01.01.-31.12.2018.  
 
 
Bilješka 1. Stanje obveza 

AOP 036 - stanje obveza na kraju  izvještajnog razdoblja veće je od stanja obveza na početku 
izvještajnog razdoblje prikazanog na AOP-001 za 5.987.572 kn ili za 25,40%. Na povećanje 
obveza utjecalo je povećanje obveza prema zaposlenicima (2% povećanje osnovice za 
obračun plaća od studenog/2017.g., 0,5% za navršenu godinu staža, isplata razlike jubilarne 
nagrade između isplaćenog iznosa po umanjenoj osnovici i iznosa po osnovici za izračun, 
povećanje broja medicinskih djelatnika - s radom je krenula palijativna skrb. Porasle su i 
obveze za materijalne i financijske rashode. U 2018.g. izvršena je izravna naplata izgubljenog  
sudskog spora (2.423.237,00kn). U tekućoj godini doznačeno je 2.705.183,00kn manje od 
strane Županije i Ministarstva zdravstva za podmirenje dijela dospjelih obveza prema 
dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala. 
 
Bilješka 2. Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju 

AOP  019 - u izvještajnom razdoblju podmirene su sve dospjele obveze prema zaposlenicima, 
za nabavljenu nefinancijsku imovinu i za energiju. Dospjele obveze prema dobavljačima za 
materijalne rashode podmirene su u manjem iznosu  nego u 2017.g.(vidi prethodnu bilješku).  
 
Bilješka 3. Struktura obveza na kraju izvještajnog razdoblja 

AOP  037 – prema strukturi  obveza dospjelo je 70,11% obveza ili 20.722.077. kn. Sve 
dospjele obveze odnose se na materijalne i financijske rashode.  

AOP  053 i AOP 058 - najviše dospjelih a neplaćenih obveza nalazi se u prekoračenju preko 
360  dana i iznose 7.802.015. kn, odnosno 37,65% svih dospjelih obveza. s 31.12.2018. 
godine. 
 
Bilješka 4. Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja 

AOP 090 - nedospjele obveze iznose 8.836.891. kn, od toga se 8.790.095. kn obveza odnosi 
na obveze za rashode poslovanja, 37.539. kn za nabavu nefinancijske imovine i 9.257. kn za 
obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova i obveza za uplatu u državni proračun-prodaja 
stanova na kojima postoji stanarsko pravo. 
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